Голямата част от обществото не разполага със системни познания за профилактиката, откриването и
лечението на онкологични заболявания и така се поставя в услуга на конспиративни теории, вълни от
недоволство към лекари, рекламни кампании на недоказани продукти, които с нищо не облекчават
състоянието на пациентите. Ракът е проблем не само за самите пациенти, а и за близките, които се грижат
за тях. Липсата на достатъчно познания за заболяването, неговото лечение, психологическите и
социалните аспекти води до недоверие към лекарите и това пациентите да се отказват от терапия.
Медиите от дълги години не са обучавани в базови познания за начина на лечение на пациентите, в който
през последните години настъпиха революционни промени, които превръщат заболяването в хронично и
печелят години живот на пациентите.
С помощта на АПОЗ, Европейската коалиция на пациентите с рак (ЕСРС) и др. планираме да
организираме представяне на съвременните способи за диагностика и лечение на онкологичните
заболявания, иновациите в терапията, новата терминология (какво представляват таргетната и генната
терапия, какво означава брахитерапия, какви са показанията и резултатите от химио и лъчетерапията в
България), защо пациентите не бива да се отказват от терапия и да се самолекуват, какво е мястото на
немедицинската грижа в цялостното лечение, кои са cancer carers, как информацията стресира
пациентите и как да бъде едновременно достоверна и щадяща.

СРЕД ТЕМИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДИСКУТИРАНИ В РАМКИТЕ НА СЪБИТИЕТО СА:
 Новостите в онкологичната терапия през последните пет години
 Насаме с пациента – етапи и развитие на диалога
 Пациентът и неговите близки – два различни фронта за лекаря.
 Кои са грижещите се за болните пациенти и какви са техните права?
 Границите и други подводни камъни в общуването
 Ефективният обмен на информация между лекар и пациент - маркери
В рамките на събитието ще се проведе и workshop за журналисти, който ще обърне специално
внимание на това какви са практиките и специализираните протоколи за съобщаване на лоши новини.

Кога: 23 октомври 2019 г.
Къде: Capital Fort, зала Ню Йорк
бул. Цариградско шосе, 90

Работна програма
08.30 – 09.00 Регистрация и кафе
9.00 – 09.30 Откриване

Първи панел
09.30 – 10.00 Първи панел „Ракът ми се случи...“
Модератор: Евгения Александрова, председател на Асоциация на пациентите с онкологични
заболявания и приятели (АПОЗ)
Три пациентски истории с различни акценти в експозетата.

Втори панел
10.00 – 11.00 Втори панел „Актулни аспекти на рака“
Модератор: проф. д-р Асен Дудов, началник Клиника по Медицинска онкология, Аджибадем
Сити Клиник Онкологичен център

Иновациите в онкологичното лечение - проф. д-р Асен Дудов, началник Клиника по
Медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център
Социалната и финансова тежест на рака – гледната точка на МЗ - д-р Бойко Пенков, заместникминистър на здравеопазването (п)
Социалната и финансова тежест на рака - гледната точка на синдикатите - д-р Иван Кокалов,
член на Надзорния съвет на НЗОК
11.00 – 11.30 Кафе пауза

Трети панел
11.30 – 12.30 Трети панел „Рак и личност“
Модератор: Десислава Николова, журналист
За достойнството и личността ... някъде зад диагнозата - д-р Маргарита Тарейн, клиничен
психолог и психотерапевт
Кой ще ми прочете приказка...? - Весела Банова, клиничен психолог и психоаналитик, зам.председател и терапевтичен директор на сдружение „Дете и пространство“ и управител на
Психоаналитичен институт "ТОЛК"
Лечебното общуване - д-р Николай Недев, Началник Клиника по лъчелечение и радиохирургия
в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен Център

Четвърти панел
12.30 – 13.30 Четвърти панел
Модератор: д-р Кунчо Трифонов, управител на HealthPR

Клиничните проучвания - възможност, а не компромис – Даниела Шикова, Find me cure
Храната, която НЕ храни рака - д-р Александър Митов, Скопие
Медийните походи срещу страха и невежеството – Евгения Александрова, председател на
Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ)
13.30 – 14.00 Обяд
14.00 – 15.00 WORKSHOP за журналисти „През очите на пациента“
Десислава Николова, д-р Маргарита Тарейн, Александър Миланов
Разиграване на казус, поставящ основни проблемни акценти, отделните позиции и гледни
точки от страна на пациента, близките му и лекаря. Провеждане на ролева игра и
обсъждане – при разиграване на казуса журналистите ще влязат в ролята на пациенти.

